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VISIE	  	  

Stichting	  Ouderenzorg	  Moldavië	  (SOM)	  streeft	  naar	  een	  menswaardige	  oude	  dag	  voor	  alle	  
ouderen/bejaarden	  in	  het	  armste	  land	  van	  Europa;	  Moldavië.	  

UITGANGSPUNTEN	  HIERBIJ	  ZIJN:	  
SOM	  STREEFT	  ERNAAR	  DAT	  OUDEREN	  WAARDIG	  OUD	  MOETEN	  KUNNEN	  WORDEN.	  
SOM	  GELOOFT	  IN	  DE	  VERBONDENHEID	  VAN	  MENSEN,	  COLLECTIEVE	  VERANTWOORDELIJKHEID	  EN	  WEDERZIJDSE	  
STEUN.	  
SOM	  STIMULEERT	  HIERBIJ	  DE	  ACTIEVE	  DEELNAME	  VAN	  LOKALE	  BURGERS	  EN	  OVERHEID	  IN	  MOLDAVIË.	  
SOM	  IS	  NIET	  VERBONDEN	  AAN	  ENIGE	  POLITIEKE	  OF	  RELIGIEUZE	  ORGANISATIE.	  
SOM	  RESPECTEERT	  DE	  PLAATSELIJKE	  GEBRUIKEN,	  CULTUREN	  EN	  RELIGIES.	  
SOM	  WERKT	  TRANSPARANT	  EN	  ZONDER	  ‘STRIJKSTOK’.	  	  

MISSIE	  	  

SOM	  wil,	  in	  samenwerking	  met	  lokale	  partners	  een	  zo	  groot	  en	  breed	  mogelijk	  
samengestelde	  groep	  ouderen	  in	  Moldavië	  ondersteunen	  met	  praktische	  hulp,	  welke	  
noodzakelijk	  is	  voor	  een	  menswaardige	  oude	  dag.	  

In	  praktijk	  doet	  zij	  dit	  door	  samenwerking	  met	  de	  Non	  Governamental	  Organisation	  
‘Neohumanist’	  in	  Moldavië.	  Deze	  NGO	  ondersteunt	  ouderen,	  onafhankelijk	  van	  geloof,	  sexe	  
of	  ras,	  die	  dit	  nodig	  hebben	  met	  een	  aantal	  voorzieningen:	  

• Dagcentrum:	  Voedsel,	  badhuis,	  wasserette,	  medische	  en	  sociale	  zorg,	  voorlichting	  en	  
persoonlijke	  aandacht.	  

• Een	  verpleegtehuis	  voor	  ouderen	  die	  niet	  meer	  zelfstandig	  kunnen	  wonen	  
• Thuiszorg	  

Daarnaast	  geeft	  SOM	  voorlichting	  over	  Moldavië	  en	  de	  situatie	  van	  ouderen	  in	  Moldavië	  in	  
het	  bijzonder.	  

BELEID	  	  

SOM	  doet	  de	  volgende	  activiteiten:	  

• Fondsenwerving	  
• Werving	  vrijwilligers	  voor	  vrijwilligerswerk	  in	  Moldavië	  
• Geven	  van	  voorlichting	  over	  de	  situatie	  van	  ouderen	  in	  Moldavië	  

SOM	  ontvangt	  inkomsten	  particulieren	  en	  bedrijven	  en	  stichtingen.	  SOM	  ziet	  er	  op	  toe	  dat	  
vrijwel	  alle	  inkomsten	  ten	  goede	  komen	  aan	  de	  projecten	  waarvoor	  ze	  bestemd	  zijn.	  Enkel	  



de	  kosten	  voor	  het	  gebruik	  van	  een	  bankrekening,	  notaris	  en	  de	  inschrijving	  van	  de	  KvK,	  
kunnen	  worden	  aangemerkt	  als	  kosten	  die	  niet	  direct	  betrekking	  hebben	  op	  onze	  projecten.	  	  

Het	  afleggen	  van	  een	  goede	  verantwoording	  aan	  onze	  donateurs	  is	  derhalve	  van	  cruciaal	  
belang	  en	  volledige	  transparantie	  wordt	  dan	  ook	  nagestreefd.	  Tevens	  worden,	  door	  middel	  
van	  duidelijke	  informatie	  op	  onze	  website	  en,	  zo	  mogelijk,	  door	  foto’s	  van	  de	  activiteiten,	  de	  
donateurs	  geïnformeerd	  over	  de	  ontwikkelingen	  op	  onze	  projecten.	  Minimaal	  2	  keer	  per	  jaar	  
wordt	  er	  een	  nieuwsbrief	  verstuurd	  naar	  alle	  donateurs	  en	  belangstellenden.	  

De	  financiële	  middelen	  die	  ons	  zijn	  aangereikt	  worden	  binnen	  een	  afzienbare	  termijn	  ingezet	  
voor	  de	  projecten,	  waarbij	  wij	  beogen	  in	  overleg	  met	  de	  Moldavische	  NGO	  een	  reserve	  aan	  
te	  houden	  als	  buffer.	  	  

STRUCTUUR	  	  

Stichting	  Ouderenzorg	  Moldavië	  is	  een	  stichting,	  opgericht	  onder	  de	  naam	  Nhadam	  bij	  
notariële	  akte	  op	  28	  juni	  2002	  te	  ‘s-‐Gravenhage.	  In	  2012	  is	  de	  stichtingsnaam	  per	  notariële	  
akte	  gewijzigd	  in	  Stichting	  Ouderenzorg	  Moldavië.	  

De	  stichting	  wordt	  bestuurd	  door	  een	  bestuur,	  dat	  momenteel	  bestaat	  uit	  vier	  
bestuursleden:	  een	  voorzitter,	  een	  penningmeester,	  een	  secretaris	  en	  een	  algemeen	  
bestuurslid	  als	  coördinator	  vrijwilligers.	  	  

Naast	  het	  bestuur	  zijn	  er	  diverse	  vrijwilligers	  die	  actief	  zijn	  voor	  SOM.	  Globaal	  betreft	  het	  
hier	  2	  groepen	  van	  activiteiten	  die	  worden	  uitgevoerd:	  

1. Fondswerving	  in	  Nederland	  
2. Vrijwilligers	  werk	  in	  Moldavië.	  

WERKGEBIED	  	  

SOM	  richt	  zich	  op	  Nederland	  voor	  fondsenwerving,	  en	  het	  werven	  van	  vrijwilligers.	  	  

BELONINGSBELEID	  	  
	  
Bestuurders	  en	  vrijwilligers	  ontvangen	  geen	  beloning	  van	  SOM.	  
Vrijwilligers	  die	  onkosten	  hebben	  gemaakt	  voor	  SOM	  kunnen	  na	  toestemming	  deze	  
declareren,	  indien	  deze	  declaratie	  wordt	  omgezet	  in	  een	  gift.	  Het	  bestuur	  houdt	  een	  lijst	  bij	  
van	  vrijwilligers	  aan	  wie	  deze	  toestemming	  is	  verleend.	  


